
Od prvého októbra poskytuje
ING v rámci tretej oblasti svoj-
ho pôsobenia na slovenskom
trhu (poisťovníctvo, bankov-
níctvo a správa aktív) novú
možnosť – ING Podielové
fondy. Sú to otvorené podie-
lové fondy založené v Luxem-
bursku, ktorých výnosový po-
tenciál je výrazne vyšší práve
vďaka priaznivému daňovému
režimu. V súčasnosti je mož-
né investovať v slovenských
korunách. Onedlho aj v eure
a v amerických dolároch.

ING Slovenský fond peňaž-
ného trhu je určený konzer-
vatívnejším investorom pre
bezpečné zhodnotenie voľ-
ných finančných prostried-
kov. Odporúčaný investičný
horizont je 1 až 2 roky. Fond
sa vyznačuje vysokou bez-
pečnosťou vkladov a veľmi
stabilným výnosom, ktorý sa
pohybuje väčšinou nad vý-
nosmi z termínovaných vkla-
dov v komerčných bankách.
Fond  investuje do vysoko
kvalitných a pevne určených
nástrojov finančného trhu.
Výhodou je investícia v slo-
venských korunách a mini-
málny vklad – iba 5000 Sk.

ING Slovenský dlhopisový
fond je vhodnejší pre investo-
rov so strednodobým záuj-
mom, ktorí si uvedomujú
a tiež rešpektujú riziko krátko-

dobých výkyvov trhu. Investu-
je do štátnych a podnikových
dlhopisov. Vysoká pozornosť
sa venuje ich kreditnej kvalite.
Odporúčaný horizont investo-
vania je 3 až 5 rokov. Ponúka
stabilný výnos, zvyčajne vyšší,
ako výnos z podielového
fondu peňažného trhu pri
zachovaní dobrej úrovne bez-
pečnosti  vkladu.

Kto bude do fondov inves-
tovať? Zvyklosti ľudí v našich
končinách sú zatiaľ pomerne
konzervatívne. Svoje voľné
finančné prostriedky zväčša
majú až v 81% prípadov
v bankových vkladoch a v ho-
tovosti. V Európskej únii ľudia
investujú do fondov v prieme-
re 12% svojich financií. U nás
zatiaľ len 3%. Úrokové sadzby
v bankách by mali postupne
ešte klesať, čím sa znížia vý-
nosy na termínovaných vkla-
doch. Preto je výhodné inve-
stovať do podielových fondov,
kde v prípade potreby sú pe-
niaze pomerne rýchlo k dis-
pozícii. Investovanie je spoje-
né s rizikom, keďže doterajší
výnos nie je zárukou budú-
cich výnosov. 

Doterajší vývoj trhu otvore-
ných podielových fondov na-
povedá, že objem spravova-
ného majetku bude aj na Slo-
vensku vzrastať v súlade

s európskymi trendmi. Aké
sú výhody investovania do
ING Fondov? 1. V náväznosti
na zavedenie eura sa očaká-
va významný rast fondov spra-
vovaných v zahraničí – koru-
nové ING Fondy spravuje ING
Investment Management ČR
a patrí medzi predných správ-
cov aktív na českom trhu.
2. Veľké finančné skupiny
majú konkurenčnú výhodu -
podľa Forbes je ING 13. naj-
väčšou spoločnosťou na sve-
te. 3. Dôležitú úlohu zohrá
kvalita služieb a výkonnosť
fondov – ING Český akciový
fond sa stal navýnosnejším
fondom v roku 2002 medzi
všetkými akciovými korunový-
mi podielovými fondmi predá-
vanými v Českej republike
s ročným výnosom 13,41%.
Umiestnil sa na 1. mieste zo
67 fondov vo svojej kategórii
akciových fondov strednej
a východnej Európy. Dlhodo-
bo sledovaný vývoj situácie
na trhu pred vstupom ING
Fondov dáva predpoklad po-
dobnej úspešnosti produktov
ING aj na Slovensku.
Viac o ING podielových
fondoch: www.mying.sk a
ING Kontaktné centrum
0850 111 464.
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